VIVA EM UMA NOVA DIMENSÃO
TEXTO: Lucas: 19:1-10
1 Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade.
2 Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
3 Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia,
por causa da multidão.
4 Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar
por ali.
5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça
depressa. Quero ficar em sua casa hoje".
6 Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.
7 Todo o povo viu isso e começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um
‘pecador’ ".
8 Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando a metade
dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro
vezes mais".
9 Jesus lhe disse: "Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é
filho de Abraão.
10 Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido".
INTRODUÇÃO:
• Jericó Descrita no Velho Testamento como a "Cidade das Palmeiras",
abundantes campos ao redor de Jericó tem feito dela um sítio atrativo para habitação
humana por milhares de anos.Ela é conhecida na Tradição judaico-cristã como o
lugar do retorno dos israelitas da escravidão no Egito, liderados por Josué, o
sucessor de Moisés, foi conquistada e destruída por Josué. Arqueólogos tem
escavado os remanescentes dos últimos 20 sucessivos assentamentos em Jericó, o
primeiro que data de antes de 11.000 anos atrás (9 000 a.C.).
• É considerada a cidade mais antiga ainda existente, com mais de 10.000 anos.
• Cidade onde Eliseu, o profeta curou suas águas. É citada na bíblia cristã como uma
importante cidade no vale do Jordão, na costa ocidental do rio Jordão.
• Nos dias de Jesus, na época da ocupação Romana na Judéia, era rota para ir da
Galiléia, ao pé da Serra de Judá, para Jerusalém. Caminho que Jesus percorreu
durante 3 anos de sua vida adulta no ministério.
• Hoje Jerusalém está sob controle árabe e faz parte da Cisjordânia. a uns
8 quilômetros da costa do Mar Morto (a quase 240 m abaixo do nível do Mar
Mediterrâneo) e aproximadamente a 27 km de Jerusalém.
• Este lindo encontro, acontece em um momento muito comum da vida de Jesus entre
nós...
v. 1. “Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade.”
PARA VOCE ENTRAR EM NOVA DIMENSÃO DE VIDA...

1. IGNORE OS ESTIGMAS SOCIAIS: v.2
• “Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.”
• Rico, cobrador de impostos e chefe da coletoria de impostos.
• E você é o que?
2. DESEJE ALGO NOVO PARA SUA VIDA: v. 3.
• “Ele queria ver quem era Jesus,”
• Onde você está você sabe o que tem! E você quer o que ficar como está ou algo
novo?
3. SUPERE SUAS BARREIRAS PESSOAIS: v. 3b.
• “Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão.”
• Qual seu bloqueio? Supere!
4. CORRA NA DIREÇÃO DE JESUS: v. 4
• “Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia
passar por ali.”
5. SIGA FIELMENTE AS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS: v.5
• Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça
depressa. Quero ficar em sua casa hoje".
6. ACEITE O CONVITE PARA TER UM RELACIONAMENTO DE INTIMIDADE COM
JESUS: v.
• “Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.”
• Rapidamente e com alegria! Não é para seguir uma religião, é para deixar Jesus
sentar em sua mesa, em sua sala.
7. IGNORE OS JULGADORES E PRECONCEITUOSOS: v.7
• “Todo o povo viu isso e começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um
‘pecador’ ".
• Para entrar em uma nova dimensão de vida, você vai precisar lidar com criticas,
inclusive de sua família.
8. ESTEJA PRONTO PARA REPARTIR COM OS POBRES: v.8
• “Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: ‘Olha, Senhor! Estou dando a
metade dos meus bens aos pobres’;”
• Aprenda a doar em amor! Isto é de Deus! Seja generoso.
9. TOME A INICIATIVA DE REVER SEUS ERROS E PECADOS: v. 8b
• “E se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais."

• Ele sabia que tinha, e já estava avisando para Jesus!
10. CELEBRE SUA NOVA DIMENSÃO DE VIDA NA FAMILIA DA FÉ DE JESUS:
vv. 9-10
• “Jesus lhe disse: ‘Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também
é filho de Abraão.Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava
perdido’." vv. 9-10
• Os judeus abominavam judeus que se “vendiam” para os romanos para cobrarem
impostos do seu próprio povo.
CONCLUSÃO:
• Vamos entrar em uma nova dimensão de vida?
• Vamos passar de criaturas, conhecedores, religiosos para filhos amados de
Deus?
• “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus” João 1:12

